


De weg naar een De weg naar een 

hoopvolle hoopvolle 

toekomst!toekomst!  

Veel mensen zien de verdrietige Veel mensen zien de verdrietige 
stand van zaken in de wereld stand van zaken in de wereld 
en concluderen daaruit ofwel en concluderen daaruit ofwel 
dat God niet bestaat ofwel dat dat God niet bestaat ofwel dat 
Hij ons in de steek gelaten Hij ons in de steek gelaten 
heeft. Heeft Hij Zijn schepping heeft. Heeft Hij Zijn schepping 
écht in de steek gelaten? Zo écht in de steek gelaten? Zo 
niet, waarom laat Hij dan niet, waarom laat Hij dan 
zoveel lijden toe in deze wereld? zoveel lijden toe in deze wereld? 
U dient dit te weten!U dient dit te weten!   

Dhr. Gerald E. WestonDhr. Gerald E. Weston  

Wat is uw hoop voor de toekomst? Wat is uw hoop voor de toekomst? 
Waar gaat u heen als uw Waar gaat u heen als uw 
verwachtingen niet uitkomen? Eén verwachtingen niet uitkomen? Eén 
van de meest fascinerende, maar  van de meest fascinerende, maar  
verkeerd begrepen leringen in de verkeerd begrepen leringen in de 
Bijbel is het ware plan van God voor Bijbel is het ware plan van God voor 
de mensheid. Hoe onthult Hij dat op de mensheid. Hoe onthult Hij dat op 
dit ogenblik? Mag u hoop hebben dit ogenblik? Mag u hoop hebben 
op een doel van God met u? Wilt u op een doel van God met u? Wilt u 
de weg naar een hoopvolle de weg naar een hoopvolle 
toekomst vinden?toekomst vinden?  

Dhr. Rees EllisDhr. Rees Ellis  

Heeft GodHeeft God  

de mensheid de mensheid 

verlaten?verlaten?  



 zondag 24 april 2016 

van 14:30 – 16:30 uur 

 

Locatie: Bastion Hotel 

Mauritiuslaan 1 

3526 LD Utrecht 

Neder landse ver ta l ing i s  aanwez ig.  
Dee lname is  grat i s .  

Voor  kof f ie ,  thee en snacks  wordt  gezorgd.  
Parkeren i s  grat i s .  

Wij nodigen u uit voor deze lezingen op 

      ALS U ONS WILT LATEN WETEN DAT U KOMT,    
     KUNT U DIT MELDEN VIA WILT U REAGEREN IN 
              HET VAKjE COMMENTAAR/VRAGEN.
 http://www.wereldvanmorgen.org/wilt_u_reageren.php

http://www.wereldvanmorgen.org/wilt_u_reageren.php
http://www.wereldvanmorgen.org/wilt_u_reageren.php


Alle activiteiten van de Wereld van Morgen (website, 
social media, tv-uitzendingen en aangeboden 
literatuur) worden gesponsord door duizenden gulle 
kerkleden van de Levende Kerk van God die trouw 
tienden en giften geven om dit werk mogelijk te 
maken. Daarnaast zijn er wereldwijd mensen (co-
workers) die, hoewel ze geen lid van de Kerk zijn, 
haar boodschap waarderen en het werk financieel 
ondersteunen om het Evangelie van het Koninkrijk 
van God als een getuigenis aan de wereld te helpen 
verkondigen. Al onze literatuur wordt gratis 
beschikbaar gesteld en u wordt naderhand nooit gevraagd om te doneren. 

De Kerk is ook actief in Noord- en Zuid-Amerika, het Caribisch gebied, Azië, Afrika en Australazië. 
De Kerk heeft tal van dienaren die werkzaam zijn in ruim 350 gemeentes verspreid over de hele 
wereld. Onze literatuur is ook beschikbaar in o.a. het Duits, Frans en Spaans.  De Tomorrow’s World 
tv-uitzendingen zijn er ook in het Frans, Spaans en Russisch. Een Aziatische editie wordt 
geproduceerd in Canada en uitgezonden in Hong Kong en India.  

Op de Nederlandstalige website van de Wereld van Morgen is alle literatuur te lezen of te 
bestellen. Ook biedt de Kerk een gratis 24-delige Bijbelstudiecursus aan. In deze cursus maakt u 
kennis met een groot aantal Bijbelse leerstellingen. U kunt de Bijbelstudie online bestellen op 
www.wereldvanmorgen.org. 

De Kerk achter de Wereld van Morgen De Kerk achter de Wereld van Morgen   

Gerald Weston is in 1969 afgestudeerd aan het Ambassador College in Pasadena, 
Californië, waar hij colleges volgde van wijlen de heer Herbert W. Armstrong en Dr. 
Roderick C. Meredith. Hij heeft in tal van gemeentes in Amerika gediend. Vervolgens 
werd hij regionaal directeur voor Canada, in welke functie hij in 2007 tot evangelist 
werd aangesteld. Hij is één van de presentatoren van de tv-uitzendingen van 
Tomorrow’s World voor Hong Kong en India. Onlangs werd hij presentator voor het 
Tomorrow’s World programma in Groot-Brittannië en Ierland. Gerald en Carol 
Weston wonen in Engeland waar hij als regionaal directeur verantwoordelijk is voor 
het werk in Europa en het Midden-Oosten. 

Wereld van Morgen 
Postbus 273 

3970 AG Driebergen-Rijsenburg 
www.wereldvanmorgen.org  

Rees Ellis is in Nieuw-Zeeland geboren en in de Kerk van God opgegroeid. In 1980 is 
hij afgestudeerd aan het Ambassador College in Pasadena, Californië. Tijdens zijn 
studie was hij een van de faculteitsassistenten van de heer Roderick C. Meredith.  In 
1987 werd hij als dienaar aangesteld. Samen met zijn vrouw Fanny woont hij in 
België en is hij verantwoordelijk als pastor voor het werk in België, Duitsland en 
Nederland. Ook ondersteunt hij diverse Franstalige gemeentes in Afrika. 




